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Chuig: Cláraitheoir 
na gCuideachtaí

ar aghaidh

nóta a ceathair

Cuir tic le cibé 
doiciméad díobh seo 

a leanas atá faoi 
iamh:

(a) Cóip dheimhnithe den chinneadh lena ndéantar na himeachtaí dócmhainneacha a thionscnamh

(b) Cóip dheimhnithe den chinneadh lena ndéantar leachtaitheoir a cheapadh

Aistriúchán deimhnithe ar (a)

Aistriúchán deimhnithe ar (b)



Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas. Ní mór gach mír 
den fhoirm a chomhlánú. Muna mbíonn go leor spáis agat ar Fhoirm F15, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar 
bhileog leantach agus san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír iomchuí den fhoirm. Má bhaintear úsáid as 
bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha agus ar an mbileog leantach freisin.

Sa chás ina bhfuil an chuideachta ar an gclár Éireannach nó ar chlár na cuideachtaí seachtracha, cuir isteach 
an uimhir chuí le do thoil. Mura mbaineann sé le hábhar, fág an spás bán.

Cuir isteach ainm iomlán an leachtaitheora nó teideal an údaráis (ní leor túslitreacha) a bhfuil cumhacht aige 
chuige sin sa Bhallstát ábhartha.

Luaigh cé acu leachtaitheoir nó Údarás a bhfuil cumhacht aige chuige sin sa Bhallstát ábhartha.

Luaigh ainm an chomhlachta bhreithiúnaigh nó an chomhlachta inniúil eile de chuid Ballstáit a bhfuil cumhacht 
aige imeachtaí dócmhainneachta a thionscnamh, agus cuir i gceangal leis an bhfoirm cóipeanna deimhnithe 
den bhreithiúnas lena ndéantar na himeachtaí dócmhainneachta a thionscnamh, le haistriúcháin dheimhnithe 
i nGaeilge nó i mBéarla, más rud é nach sna teangacha sin atá siad. Más rud é gur leachtaitheoir de chuid 
na Ríochta Aontaithe arna cheapadh le rún de chuid creidiúnaithe atá i gceist, cuir i gceangal leis an bhfoirm 
cóip dheimhnithe den deimhniú Cúirte.

Cuir isteach dáta an bhreithiúnais lena ndéantar na himeachtaí dócmhainneachta a thionscnamh.

Cuir isteach ainm agus foirm dhlíthiúil an chomhlachta chorpraithe.

Cuir isteach áit agus tír an chorpraithe.

Cuir isteach an uimhir a leithdháileadh i dtír an chorpraithe.

Cuir tic sa bhosca má tá an chuideachta ar chlár cuideachtaí seachtracha na hÉireann.

Cuir tic sa bhosca más rud é go bhfuil brainse ag an gcuideachta sa Stát ach nach bhfuil sí ar chlár cuideachtaí 
seachtracha na hÉireann.

Cuir tic sa bhosca más rud é nach bhfuil brainse ag an gcuideachta sa Stát

Sa chás ina bhfuil an chuideachta ar an gclár Éireannach nó ar chlár na cuideachtaí seachtracha, cuir isteach 
an uimhir chuí le do thoil. Mura mbaineann sé le hábhar, fág an spás bán.
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NÓTAÍ AR FHOIRM F15 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht iomchuí.
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nóta a haon 
déag

nóta a dó 
dhéag

Seoladh CRO

Tuilleadh faisnéise

Íocaíocht

Oifig Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. 

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an 
táille forordaithe chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí ag: 

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, R93 E920
Seoladh DX: 271004.   Malártan DX: Carlow 2

Má bhíonn tú ag íoc le seic, le hordú poist nó le dréacht bainc, íoc an táille leis an Oifig um 
Chlárú Cuideachtaí le do thoil. Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a theacht ó bhanc i 
bPoblacht na hÉireann.

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM F15 A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
 AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE
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